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Referat til
14. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen
fredag den 10. november 2017 kl. 10.00 – 12.00
Tilstede:
Per Jørgensen, formand
Tina Gram Larsen, Danske Regioner
Ole Ryttov, Danske Regioner
Søren Bredkær, Danske Regioner
Birgitte Bechgaard, Uddannelsesudvalget for SPU i Psykiatri
Annette Anbert, Uddannelsesudvalget for SPU i Børne- og Ungdomspsykiatri
Eva Secher Mathiesen, Dansk Psykologforening
Susanne Vinther Nielsen, SST
Sofie Dencker, Sundheds- og Ældreministeriet
Linda Bramsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab
Annick Francoise Parnas, Dansk psykiatrisk Selskab
Susanne Harder, Universiteterne
Birte Mikkelsen, Sekretariatet (ref.)
Mødet blev afholdt som video-møde.

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/formanden
Præsentation af nye medlemmer.
2. Rådets rådgivning om uddannelsen, jf. Bek. §5, stk. 4:
1. Dimensionering af specialpsykologuddannelsen v/alle
Dimensionering af uddannelsen fastlægges hvert år i den udvidede psykiatriledelseskreds (fra
2011-2017 blev dimensioneringen fastlagt af kredsen af psykiatridirektører under Danske
Regioner).
Dimensioneringen har en årrække ligget fast på 30 uddannelsesstillinger i psykiatri og 15
uddannelsesstillinger i børne- og ungdomspsykiatri.
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Status på igangsatte uddannelseshold viser en gennemgående tendens til at især to regioner,
Syddanmark og Sjælland, har udfordringer med at opfylde deres fastlagte dimensionering.
Således også i 2017, hvor 2 genopslag i psykiatri har været nødvendige i Region Sjælland.
Der er opslået 5 uddannelsesstillinger, og max 2 af disse kan forventes besat.
Region Syddanmark har ligeledes haft udfordringer med at opfylde deres dimensionering,
men har dog kunnet besætte hovedparten af uddannelsesstillingerne siden starten i 2011.
Til at understøtte ovenstående har sekretariatet udarbejdet vedhæftede status over
- godkendte specialpsykologer, november 2017
- ansættelsesrunder 2017
- igangsatte uddannelseshold september og december 2017
- status på ordinært afsluttede udddannelseshold november 2017
Indstilling:
- at Rådet drøfter situationen mhp. evt. afhjælpning af manglende søgning til uddannelsen.
Referat:
Sekretariatet gennemgik det udsendte materiale, som bl.a. viser udfordringer i at opfylde
dimensioneringen i bla. Region Sjælland og Region Nordjylland. For sidstnævnte gør sig
gældende at udfordringerne er af økonomisk karakter.
På baggrund af det udsendte materiale drøftede Rådet hvad der kan ligge bag data, herunder
anerkendelse af økonomiske vanskeligheder, konsekvensen af manglende opslag af
uddannelsesstillinger samt ordentligheden i at uddanne til ingenting.
Formanden understregede at Psykiatriledelserne tager beslutning om kommende års
dimensionering. Rådet konkluderer, at det er særlige forhold, som har suspenderet
dimenensioneringen i Region Nordjylland i 2017. Derfor er der ikke grundlag for, at Rådet
kan udtrykke bekymring for fremtidig dimensionering. Tallene viser trods alt, at uddannelsen
er på vej i den rigtige retning.
Rådet foreslår at de to ovennævnte regioner i den fremtidige rekrutteringssituation må tage
initiativ til ekstra indsatser, som kan understøtte rekrutteringen.
Der skal skelnes mellem dimensionering og reelt opslåede uddannelsesstillinger i materialet.
Det tilrettes fra sekretariatet.
2. Ændringer i uddannelsens målbeskrivelser
Arbejdet med ændringer af målbeskrivelserne pågår i øjeblikket i uddannelsesudvalgene og et
udkast fremlægges på næste rådsmøde.
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3. Ændringer i det overordnede kursusprogram for den teoretiske uddannelse
Ingen bemærkninger pt. Som følge af arbejdet med at ændre målbeskrivelserne, kan der
komme ændringer i kursusprogrammet.
4. Ændring af reglerne for meritvurdering v/sekretariatet
Sekretariatet har i samarbejde med uddannelsesudvalgene justeret udkastet til vejledning om
meritvurdering – sagen var på sidste rådsmøde.
Vedhæftet et udkast til en revideret vejledning om meritvurdering.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet endelig godkender vejledningen.
Referat:
Vejledningen blev godkendt – et par mindre justeringer vedr. tid og bredde i det kliniske arbejde
indskrives, hvorefter vejledningen lægges på hjemmesiden. Vedhæftet dette referat..
5. Ændring af specialpsykologuddannelsens længde og indhold
Pt. ingen bemærkninger.
3. Rådets øvrige opgaver, jf. Bek. §5, stk. 5:
1. Evaluering af gennemførte uddannelsesforløb v/sekretariatet
- opfølgningspunkt fra møde den 22. marts 2017
Rådet besluttede på sidste møde at sekretariatet skulle undersøge og komme med et prisoverslag på
anvendelsen af evaluer.dk.
Sekretariatet giver en status på sagen.
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet tager status til efterretning.
Referat:
Sekretariatet arbejder videre med sagen, da det endnu ikke er lykkes at få et tilbud fra evaluer.dk.
2. Orientering fra sekretariatet om uddannelsesforløb på PC Sct. Hans v/sekretariatet
Punktet er opfølgning fra rådsmødet den 22. marts 2017. Sekretariatet samt formanden for
uddannelsesudvalget orienterer om status.
Referat:
Der er kommet svar fra Sundhedsstyrelsen om klagen. Svaret er vedhæftet referatet.

3. Opfølgning på regionernes anvendelse af psykologer med specialpsykologuddannelse
samt udvikling i efterspørgsel efter specialpsykologer v/ alle
Rådet besluttede på sidste møde at rette henvendelse til regionerne om deres erfaringer med
specialpsykologuddannelsen samt de færdiguddannede specialpsykologer. Sekretariatet har i
samarbejde med Rådet udarbejdet 10 spørgsmål, som primo oktober 2017 er udsendt til
psykiatriens hovedpostkasser.
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Vedhæftet en sammenfatning af regionernes svar
Indstilling:
Det indstilles:
- at Rådet drøfter de indkomne svar fra regionerne, herunder om det giver anledning til
yderligere opfølgning.
Referat:
Indledningvis blev der spurgt til hvormange spu'ere, som besvarelserne bygger på.
Sekretariatet udarbejder efterfølgende en oversigt over et estimeret antal, fordelt på
regioner. Der mangler svar fra nogle uddannelsessteder.
Der var enighed i Rådet om at besvarelserne viser god modtagelse af uddannelsen i
psykiatrien. Det er også interessant at der fra flere sider peges på fremtidige opgaver for
specialpsykologerne. Disse ting er vigtige ift. en evt. fremtidig ændring af
bekendtgørelsen.
I en enkelt region – Region Sjælland – har man fra Styrelsen for patientsikkerhed i
forbindelse med indførelse af Sundhedsplatformen modtaget meddelelse om at
specialpsykologer ikke må udarbejde behandlingsplaner for indlagte patienter, herunder
heller ikke når det sker på delegation.
Rådet drøftede dette, da det peger på uklarheder i hvilke opgaver specialpsykologer må
udføre selvstændigt og hvilke opgaver de må udføre på delegation. Kan det løses ved en
lokal løsning eller skal der en national løsning til? Det tværregionale notat fra 2015 om
regionernes anvendelse af specialpsykologer i henholdsvis psykiatri samt børne- og
ungdomspsykiatri er stadig gældende og giver svar på en række spørgsmål om
specialpsykologernes virke og arbejdsfelt. Rådet drøftede i forlængelse af ovenstående,
hvordan man kan få dette notat til at leve endnu mere i regionerne.
SST pegede på at uddannelsen blev etableret i en tid, hvor SST var en stor styrelse. Efter
omstrukturering og etablering af nye styrelser ligger specialpsykologuddannelsen nu under
Styrelsen for Patientsikkerhed. En idé kan være at Rådet sender notatet til denne styrelse
og lader styrelsen vurdere, om den ser nogle udfordringer, konflikter, mv. i notatet ift.
specialpsykologers virke i psykiatrien.
Konklusionen af Rådets drøftelser blev at:
- Rådet sender en opfordring til alle regioner om at notatet anvendes/inddrages i den
fortsatte implementering af specialpsykologuddannelsen
- Rådet sender notatet til styrelsen – som ovenfor nævnt.
- spørgeskemaundersøgelsen gentages i efteråret 2018.
Sagen sættes på igen til næste rådsmøde, herunder en opfølgning på Region Sjællands
dialog med styrelsen samt opfølgning på evt. uklare punkter i det tværregionale notat. Hvis
Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 78410800
www.specialpsykologuddannelsen.dk

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

der skal foretages ændringer i notatet, skal det ske via psykiatriledelseskredsen i Danske
Regioner, da de i sin tid besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til udfærdigelse af notatet.
4. Evt., herunder fastlæggelse af tidspunkt for næste møde.
Formanden orienterede om beslutning fra møde i den udvidede psykiatriledelseskreds
tidligere på efteråret.
Rådet er i sin anden periode, og denne periode udløber ved udgangen af 2018. I
psykiatriledelseskredsen er der et ønske om nyvalg af de regionale repræsentanter i Rådet med
virkning fra 2019. Ønsket bør læses og forstås som en interesse fra psykiatriledelsens side om
at sikre den fortsatte regionale indsats i arbejdet med at implementere uddannelsen. Der er tale
om en offentlig finansieret, bekendtgørelsesbelagt specialuddannelse, som sikrer
psykologerne en videreuddannelse, og som bidrager til fortsat kvalitetsudvikling af
behandlingen i psykiatrien. Brevet fra psykiatriledelseskredsen er vedhæftet referatet.
Til ovenstående bemærkede formanden vedr. sammensætningen af uddannelsesudvalget for
specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri, at medlemmer fra 3 regioner
(samt repræsentanter fra DP og SPBU) har været skiftet ud i de to forgangne perioder, nogle
endda 2 gange. Kontinuiteten i uddannelsesudvalget har på den baggrund været udfordret, og
en udskiftning af hele udvalget vil udfordre stabiliteten i udvalgets komplekse og centrale
arbejde, som er essentielt for fremdriften i specialpsykologuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri.

Bekendtgørelse for specialpsykologuddannelsen er ligeledes vedhæftet referatet.
Næste møde holdes 6. april 2018 i Danske Regioner, København Ø.
Mødebooking er sendt til rådsmedlemmerne..
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